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  Às doze horas e dez minutos do dia 05 de dezembro de 2007 foi dado início à 
Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCA sob a Presidência da Coordenadora do Programa, 
Professora Doutora Maria Heloísa Pereira de Toledo Machado, e tendo o Professor Doutor Luiz 
Sérgio de Oliveira como Secretário. Também estiveram presentes à Reunião os Professores 
Doutores Ued Maluf, Guilherme Werlang, Luciano Vinhosa e Antonio Moreno, o discente Fabiano 
Avelino da Silva, representante discente pró-tempore na Comissão de Bolsas, e a discente Marilei 
de Melo Tavares e Souza, representante discente junto ao Colegiado indicada pela Coordenação. 
Iniciando os trabalhos, o Colegiado tomou ciência, através de exposição da Coordenadora, das 
dificuldades administrativas enfrentadas pelo Programa em função do afastamento do Secretário, 
sendo deliberado pelo Colegiado que a Coordenadora encaminhasse um documento à Direção do 
Instituto de Arte e Comunicação Social solicitando providências para o imediato retorno do 
funcionário que vinha atuando na Secretaria do Programa ou então sua imediata substituição. Em 
seguida, a Professora Maria Heloísa prestou esclarecimentos sobre os novos prazos para as 
marcações das qualificações e defesas de dissertações para os alunos das turmas de 2004, 2005 e 
2006, prazos estes já divulgados para os estudantes e professores. No item “Orientações”, o 
Colegiado deliberou sobre a redistribuição de alguns orientandos que estavam sob a 
responsabilidade do Prof. Dr. Wallace de Deus Barbosa, atualmente em estágio de pós-
doutoramento no exterior, de forma que os mestrandos Vinicius Nascimento e Eduardo Telles 
ficarão como orientandos do Prof. Luiz Sérgio de Oliveira, a mestranda Bianca Leão com o Prof. 
Guilherme Werlang, o mestrando Piero Savino passando para o Prof. Luciano Vinhosa, enquanto o 
Prof. Wallace Barbosa mantém a mestranda Cláudia Delfina. O Colegiado deliberou também a data 
da próxima reunião ordinária, ficando a mesma marcada para o dia 11 de fevereiro de 2008, 
enquanto nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2008 deverão ocorrer as inscrições em disciplinas para o 
período letivo 01-2008. Estes mesmos dias, coincidindo com as inscrições em disciplina, foram 
apontados para a realização da consulta de preferência da comunidade do Programa para os cargos 
de Coordenador e Vice-Coordenador. Para a realização do processo de consulta, uma Comissão 
Eleitoral Local (CEL) será designada, cujos nomes serão escolhidos entre os dos Professores Ued 
Maluf (nome sugerido para presidir a Comissão), Latuf Isaias Mucci, Werther Holzer, Sonia Maria 
Taddei Ferraz, Maria Heloísa Pereira de Toledo Machado, além dos discentes Fabiano Avelino da 
Silva e Marilei de Melo Tavares, apontada para suplente. Passando para o item “Credenciamento”, 
a Comissão de Credenciamento, formada pelos Professores Luiz Sérgio de Oliveira (Presidente), 
Guilherme Werlang e Antonio Moreno, apresentou Parecer recomendando o Credenciamento da 
Professora Doutora Maria Martha D’Angelo junto ao PPGCA, tendo sido o PARECER 
APROVADO POR UNANIMIDADE pelo Colegiado. Em seguida, a Comissão recomendou a 
participação no Programa, na condição de colaboradora, da Professora Doutora Clara Brito da 
Rocha Acker, tendo sido igualmente aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Às quinze horas e 
vinte e cinco minutos, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a Presidente da 
Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCA, Professora Heloísa Machado, deu por encerrada a 
Reunião do Colegiado do PPGCA, cuja Ata é assinada pela Presidente e pelo Secretário da 
Reunião, Professor Luiz Sérgio de Oliveira. 
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